PATCHWORK PARTY
... pre šikovné ručičky, kreatívne hlavičky, pracovité dušičky ...

PROGRAM PRE ŠKOLU ŠITIA PRE ÚPLNÝCH ZAČIATOČNÍKOV:
Predávame šijacie stroje od roku 1992, vieme o nich všetko. Navštív školu šitia u expertov na šitie!
Si kreatívna, chceš byť originálna a máš rada rôzne ručné práce? Preferuješ aktívny oddych pred vysedávaním pri telke?
Chceš si okrášliť a farebne zladiť svoje bývanie či svoj vlastný outfit? Chcela by si sa naučiť pracovať so šijacím strojom?
Príď k nám! Šijacie stroje predávame od roku 1992. Vieme, čo je dôležité a naučíme Ťa, ako sa vyhnúť chybám!
Šitie v málopočetných skupinách od 3 do 7 ľudí. Obtiažnosť projektov je zvolená tak, aby ich ušil aj človek, ktorý nikdy
v živote za šijacím stolom nesedel. Lekcie sú zvolené tak, aby si sa stretla so všetkými technikami, ktoré sa pri šití vyskytujú:
rovné stehy, obnitkovanie, riasenie, našívanie gombíkov, šitie gombíkových dierok, aplikácia, práca s pamäťou stroja, vyšívanie textov, práca s vlizelínmi a vatelínmi, zips s krytom, či úvod do patchworku....

Nájdete nás 80 metrov od zastávky autobusov a električiek PRI KRÍŽI

1 lekcia: Užitočné drobnosti! 4x45 minút
Náplň – prax:
- šitie vrecúška na drobnosti či liečivé bylinky
- ako správne viesť látku do stroja
- šitie rovného stehu v rovnakej vzdialenosti od okraja
- šitie rovného stehu v rovnakej vzdialenosti od predchádzajúceho stehu, rastrovanie.
- Čo je vatovacie pravítko?
- Čo je rukávnik šijacieho stroja?
- Endlovanie základnou pätkou pätkou
- šitie do rohov (aké funkcie šijacieho stroja pri tomto úkone využiť?)
- ako vytvoriť vrecúško, ktoré má výšku, šírku aj hrúbku (vypracovanie dna)
- uzáver šnúrkou – ako vytvoriť tunel pre šnúrku či gumičku
Náplň - teória:
Zoznám sa so šijacím strojom:
- Vysvetlenie pojmov (rub, líce, odševok, šev, endlovanie.....)
- obslužné prvky šijacieho stroja
- ako správne navliecť hornú a spodnú niť? Kde sú najčastejšie užívateľské chyby?
- Kedy je napätie nití správne?
- aké druhy nití používať?
- Ktorá ihla je správna?
- akých chýb sa užívatelia šijacieho stroja zvyčajne dopúšťajú?
- Aké druhy stehov kedy použiť?
- Ako si urobiť základnú údržbu svojho stroja?
- Akých pomocníkov pri šití ešte možno využiť?
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Výsledky našich kurzistiek po lekcii 1

Výsledky našich kurzistiek na lekcii 1

2 lekcia: Užitočné drobnosti! 4x45 minút
Náplň – prax:
-

šitie ihelníčka /dózy na špendlíky a gombíky zo zaváraninového uzatváracieho pohára
ako správne viesť látku do stroja pri šití oblúkov
obnitkovanie základnou pätkou do kruhu. Aké funkcie stroja možno pri tomto úkone využiť?
jeden zo spôsobov riasenia látky a ukážky ďalších dvoch spôsobov riasenia pomocou špeciálnych príslušenstiev.
uzlíček a zapošitie stehu, programy na zaistenie stehu = tzv. krajčírsky a quiltersky špeciál
ako našiť gombíky či rôzne ozdoby na šijacom stroji - nastavenie stroja a vhodné šijacie pätky. Čo je „krčok“
gombíka a ako ho zhotoviť? Ako zaistiť gombíky po ich našití?
ako našiť čipku či iný dekoratívny materiál na okraj či stred látky
výstuhové materiály a na čo slúžia

Náplň - teória:
-

opätovné zopakovanie obslužných prvkov šijacieho stroja a správne navlečenie hornej a dolnej nite, znovu
o najčastejších užívateľských chybách
cik – cak a jeho úžitková a ozdobná funkcia – obnitkovanie (dĺžka, šírka, napätie, poloha ihly, pätky...)
obrubovanie čipkou, výstuhové materiály a na čo slúžia
riasenie –ukážky rôznych spôsobov riasenia a 1 spôsob v praxi
uzlík v praxinašívanie ozdôb, gombíkov – nastavenie stroja, vhodné šijacie pätky, zaisťovanie švu...

Výsledok našich kurzistiek po lekcii 2

Naše kurzistky ušili na lekcii 2
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3 lekcia: Móda a doplnky! 4x45 minút
Náplň – prax:
Ušite si náramok vo farbe svojho oblečenia. Jeho výplň možno využiť aj ako pravítko pre odmeranie vzdialeností
Náplň - teória:
- aké gombíkové dierky poznáme? Aké vlastnosti majú rôzne šijacie dierky.
- ako pekne vyšiť gombíkovú dierku a ako ju vystužiť?
- ako prerezať gombíkovú dierku bez jej poškodenia?
- práca s pamäťou stroja a vyšívanie ozdobných stehov a vlastných nápisov na jednu stranu náramku
- aké nastavenie pre vyšívacie stehy – napätie nití a osnovanie? Aký je rozdiel medzi šijacou a vyšívacou pätkou ?
- ako vyvrátiť uzatvorený objekt z rubu na líce?
- štepovanie okrajov náramku – akú pätku a steh zvoliť?
- ako náramok uzavrieť na ruke?

Výsledok našich kurzistiek po lekcii 3

Výsledok našich kurzistiek po lekcii 3

Ilustračné foto – inšpirácia z internetu

Ilustračné foto – inšpirácia z internetu
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4 lekcia: Pre pekný domov! 4x45 minút
Náplň – prax:
Ozdobné podložky pod taniere a príbory:
Tip! Môžeš si urobiť sadu – podsedák z lekcie 6, misku z lekcie 5 aj prestieranie z lekcie 4 v jednom dizajne
Náplň - teória:
-

Akým spôsobom možno prestieranie vystužiť?
rôzne druhy vlizelínov a vatelínov a rozdiely medzi nimi?
Ako zabrániť vlneniu na okrajoch prestierania?
Na akom princípe pracuje chodiaca pätka a prečo je pri niektorých úkonoch nevyhnutná
Prítlak šijacej pätky na podklad a ako ho nastaviť – neželané problémy či želané efekty?
Ako pracovať s hrubými látkami (ihly, nite, prítlak pätky, napätie nití)
Ako našiť čipku?
Ako vypracovať pekné rohy (vhodná šijacia pätka, polohovanie ihly, voľba správneho stehu, zaistenie stehu?
Obnitkovanie obnitkovacou a základnou pätkou – rozdiely
Ako možno zabezpečiť pružnosť stehu a zabrániť vlneniu šitého materiálu?
V prípade dostatočného množstva času test na nastavenie správneho napätia nití a prvá aplikácia

Ilustračné foto – inšpirácia z internetu

Výsledok šitia našich kurzistiek na lekcii 4

Ilustračné foto – inšpirácia z internetu

Ilustračné foto – inšpirácia z internetu
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5 lekcia: Pre pekný domov! 4x45 minút
Náplň – prax:
Dekoratívna miska na chlieb či koláčik ku kávičke s aplikáciou a obrúbením
Tip! Môžeš si urobiť sadu – podsedák z lekcie 6, misku z lekcie 6 aj prestieranie z lekcie 4 v jednom dizajne
Náplň - teória:
Stuha ako ozdobný aj funkčný prvok
Ako zaistiť stuhu proti strapeniu?
Ako spevniť misku tak, aby pekne držala tvar?
Ako správne vypracovať rohy?
Ako na vyvrátenie objektu z rubu na líce?
Ako na ozdobné štepovanie okrajov
Ako pracuje chodiaca pätka a kedy sa používa?
Aplikácie a aké pomôcky či vlizelíny môžeme pri aplikácii využiť?
Aplikácie - aká šijacia pätka je pre aplikácie najvhodnejšia?
Aplikácie - ako nastaviť stehy a napätie nití pre pekné aplikácie?
Naučíte sa správne nastaviť napätia na šijacom stroji!

Výsledok šitia našich kurzistiek – lekcia 5

Výsledok šitia našich kurzistiek – lekcia 5
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6 lekcia: Pre pekný domov! 4x45 minút
Náplň – prax:
Obal na podsedák stoličky či vankúšik na sedačku a Tvoj prvý zips!
Tip! Môžeš si urobiť sadu – podsedák z lekcie 6, misku z lekcie 5 aj prestieranie z lekcie 4 v jednom dizajne

Náplň - teória:
-

Aké druhy zipsov poznáme?
Akými spôsobmi možno našiť zips?
Ako našiť zips so záklopkou
Nekonečné zipsy a práca s nimi
Aké možnosti uzatvorenia vankúšika môžeme okrem zipsu ešte použiť?
Ako vytvoriť výšku podsedáku?
Ako uchytiť podsedák ku stoličke? Práca so šnúrkami a suchými zipsami

Výsledok šitia našich kurzistiek po lekcii 6

Výsledok šitia našich kurzistiek po lekcii 6
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7 lekcia – alternatíva č.1: Pre pekný domov – obal na kvetináč či
púzdro na kozmetiku
Náplň – prax:
Vstup do patchworku – uši si dózu na kozmetiku vo farbe kúpelňových doplnkov / obal na kvetináč vo farbe stolovania
Tip! Môžeš si urobiť sadu –obal na kvetináč z lekcie 7, prestieranie z lekcie 4, misku z lekcie 5 a podsedák z lekcie 6 v jednom
dizajne
Náplň - teória:
- Čo je patchwork a ako vyzerá patchworkový sendvič?
- Ako správne využiť všetky možnosti patchworkovej pätky?
- Ako zrýchleným spôsobom ušiť dózu kombinovaním 2 látok? Ako vypracovať jej dno?
- Ako vypracovať futro (vnútornú časť dózy)?
- Ako využiť chodiacu pätku pri tomto projekte? Aký prítlak pätky? Aká ihla? Aká niť? Aká poloha ihly je
najvhodnejšia? Akým spôsobom zaisťovať stehy?
- Ako vypracovať vrchný lem a preštepovať ho?
- Čo je matracový steh a načo sa používa?

Výsledok šitia našich
kurzistiek na lekcii 7

Lenka, Zuzka v Škole šitia A1

Alenka na sobotnom kurze patchworku
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7 lekcia – alternatíva č.2 : Móda a doplnky! 4x45 minút Náplň – prax:
Recyklácia – šijeme sukňu zo starých riflí.
Tip! Môžeš si urobiť sadu – sukňu z lekcie 4 a náramok z lekcie 3 v jednom dizajne
Náplň - teória:
- Ako na hrubé látky a džínovinu?
- Ako zhotoviť volán na sukňu?
- Ako na zámykovanie (plisovanie) rýchlo a efektívne (pätka 86 a pätka 16)
- Ako na obnitkovanie okrajov (pätka 2)
- Ako na obrubu bez čipky (pätka 64)?
- Ako na obrubu s čipkou? (pätka 10)
- Y – ové švy a na čo si treba dať pozor
-

Ilustračné foto – inšpirácia z internetu
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Ilustračné foto – inšpirácia z internetu

Ilustračné foto – inšpirácia z internetu
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